
Porządek Nabożeństw 

od 20.10. do 27.10.2013 r. 

 

Niedziela 20.10.  XXIX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + męża Ernesta ++ Hildegardę, rodziców Marię i Józefa, brata Rajmunda, teściów Albi-

nę i Tomasza oraz ++ pokr. 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst MBNP w int. rodziny Jancik 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + żonę i matkę Teresę Głąbik w 1 r. śmierci oraz ++ z rodzin Major i Głąbik 

 

Poniedziałek 21.10. bł. Jakuba Strzemię, biskupa, wsp. 

17:15 Różaniec 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. Opiekę 

i zdrowie dla Heleny i Rudolfa Krupka .z ok. r ślubu 

 

Wtorek  22.10. bł. Jana Pawła II, papieża, wsp. 

17:15 Różaniec 

18:00 Z podz. za odebrane łaski i łaskę uzdrowienia w int. Jadwigi 

 

Środa  23.10. 

17:00 Za ++ rodziców Ritę i Augustyna, ++ teściów, dziadków, szwagra Piotra oraz ++ z pokr 

i dusze w czyśćcu cierpiące 

17:30 Różaniec 

 

Czwartek  24.10. 

17:15 Różaniec, Koronka 

18:00 Za + Gertrudę Świerc w miesiąc po śmierci 

 

Piątek  25.10. 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + Małgorzatę Muc w miesiąc po śmierci 

 

Sobota  26.10. 

  8:00 Za + Jadwigę Bereziuk - zam. od sąsiadów 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:15 Różaniec 

18:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM i bł. Jana Pawła II jako podziękowanie za wszystkie otrzy-

mane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie i rodzinach synów 

 

Niedziela 27.10.  XXX zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksa-

gung für die erhaltenen Gnaden, Bitte um weitere Obhut und Gesundheit in der Familie 

von Gabriela u. Jan u. in der Familie des Sohnes 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 W int. parafian 

17:15 Różaniec 

18:00 Za + swata Tadeusza o radość wieczną 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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„Obroń mnie...” 

 

„W pewnym mieście żył sędzia, który Boga 

się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym 

samym mieście żyła wdowa, która przycho-

dziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed 

moim przeciwnikiem”. Wdowa przychodzi 

i bez końca prosi: „Obroń mnie...”. W tej 

przypowieści nie chodzi tylko o to, że tylu 

ludzi na świecie, słabych i traktowanych tak, jak gdyby nie mieli racji, 

bezskutecznie szuka sprawiedliwości jak ta wdowa. W jej naleganiu zo-

stała zamknięta cała rozterka dobrych i uczciwych ludzi, którzy mają 

wrażenie, że Bóg nie interweniuje, że jest obojętny wobec zła na tym 

świecie. Chodzi o Bożą sprawiedliwość w historii. Jeśli Bóg jest spra-

wiedliwy (a uczyliśmy się na lekcjach religii, że jest sprawiedliwym 

Sędzią), to dlaczego - pytają ludzie - triumfuje w świecie niesprawiedli-

wość? Przypowieść jednak odpowiada: módlcie się z uporem i z ufno-

ścią, bo interwencja Boża jest pewna; nie tylko pewna, ale wręcz już 

gotowa: „Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę”. Prawdzi-

wym problemem - w zaskakujący sposób konkluduje Ewangelista - nie 

jest to, czy Bóg troszczy się o sprawiedliwość na ziemi; to jest sprawa 

pewna. Wobec „nieobecności” Boga człowiek może tylko uciec się do 

modlitwy i nie ustawać w naleganiu, nie zaś rościć sobie pretensję do 

tego, aby wyręczać Boga. Królestwo i czas należy do Boga, a nie do 

człowieka. Nie trzeba się lękać ani zniechęcać, jeśli Bóg zdaje się opóź-

niać swoją interwencję. Prawdziwym problemem jest to, czy Chrystus 

znajdzie jeszcze wiarę, gdy wróci. Czy przychodząc zastanie nas na mo-

dlitwie, czy będziemy wtedy raczej zajęci budowaniem królestwa przez 

siebie? 

 

SENTENCJA TYGODNIA: bł. Karol de Foucauld: Ponieważ nie mo-

żecie się modlić długo, postarajcie się modlić lepiej. 



Rok Wiary: 

Myśli papieża Franciszka: 

* Bądźmy „opiekunami stworzenia, Bożego planu wypisanego w naturze, opiekunami 

bliźniego i środowiska”. 

* By strzec stworzenia, musimy troszczyć się o nas samych! Pamiętajmy, że nienawiść, 

zazdrość, pycha zanieczyszczają życie! 

——————————–——————————————–——— 

W kancelarii parafialnej i zakrystii do nabycia: 

Atlas Biblijny; Książka - wywiad „Jezuita, papież Franciszek ”; „Kwiatki papieża Fran-

ciszka”; „Matka Świętego” - świadectwo mamy ks. Popiełuszki; ks. Piotr Bekierz, „ Ca-

mino - szlakiem św. Jakuba”; Biblia - NT; Biblia - ST. i NT; Droga do nieba - mały 

i duży druk; Film Dvd – „Droga życia”; Albumy + filmy Dvd pt. „ Zniszczyć Kościół ”, 

„Święty z Asyżu ”, „Wielcy kapłani ”, „Siostra. Faustyna ”, „Apokalipsa ”, „Święta. Jó-

zefina Bakhita ”; Książka „Czwarte przykazanie ” (pozycja wspierająca diecezjalny dom 

matki i dziecka); Kalendarze na 2014 rok. Obrazy na ścianę (m.in. Święta Rodzina, 

bł. Jan Paweł II, Anioł Stróż). 

——————————–——————————————–——— 

Serduszka: 

Przed ogłoszeniem Roku Wiary, w naszej parafii powstała grupa młodzieżowa 

„Serduszka”, która modli się o powołania kapłańskie i zakonne. W chwili obecnej grupę 

stanowi pięciu młodych ludzi, którzy wierzą, że ich modlitwa o powołania jest potrzebna 

w dzisiejszym świecie, a szczególnie w naszej parafii, w której od ponad 20 lat nie było 

powołań kapłańskich i trochę krócej zakonnych. Opiekunem grupy jest p. Krystyna Swo-

boda. A modlący się młodzi ludzie to: Jessica Badura, Ewelina Kaździoł, Emilia Ko-

nieczko, Mateusz Czupała, Michał Sawczuk. Jeżeli chcesz dołączyć się do modlitwy, 

w tej potrzebnej intencji, możesz to uczynić każdego dnia, zgłaszając się do ks. Piotra 

lub p. Krystyny. 

——————————–——————————————–——— 

Kościół w liczbach: 

Liczba polskich misjonarzy na poszczególnych kontynentach w 2013 roku: Afryka - 819; 

Ameryka Południowa - 773; Ameryka Północna - 18; Azja - 302; Oceania - 66; Razem 

1978. W 2012 roku pracę na misjach rozpoczęło 65 polskich misjonarzy i misjonarek. 

W szeregach polskich misjonarzy jest 19 biskupów. Na dzień 10 grudnia 2012 r. liczba 

ludności na świecie wynosiła 6.848 550 000 osób. Chrześcijan na świecie jest 2,2 miliar-

da, w tym liczba katolików wynosiła 2 miliardy. Kapłanów na świecie pracuje 412 236. 

Kościół katolicki na świecie kieruje: ok. 70 tyś. przedszkolami; 92 tyś. szkołami podsta-

wowymi; 43 tyś. szkołami średnimi; w szkołach wyższych, które prowadzi, studiuje 

5 mln. studentów. Kościół kieruje: 5305 szpitalami; 18 tyś. przychodniami; 17 tyś. do-

mami dla starszych i chorych; 9 tyś. sierocińcami; 11 tyś. świetlicami dla dzieci; 15 tyś. 

poradniami małżeńskimi. 

——————————–——————————————–——— 

Na wesoło: 

- Jasiu - mówi pani nauczycielka, czy wierzysz w życie pozagrobowe? Tak – odpowie-

dział chłopiec. To ci dopiero wiara! – uśmiechnęła się nauczycielka, przed szkołą stoi 

twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji! 

- Nauczyciel w szkole pyta dzieci: Czy macie zadanie domowe? Ja mam! – krzyczy Ka-

sia. To pokaż nam je. Błogosławieni którzy nie widzieli, ale uwierzyli! 

Dzisiaj niedziela XXIX zwykła. Niedziela Misyjna. Kolekta na misje. Prośba do dzieci 

o udział w Mszy św. o 10:00, w strojach różnych kontynentów. W kościołach liczenie 

wiernych. Przed kościołem młodzież gimnazjalna organizuje kiermasz ze stroikami na 

groby. 

—————————————————————————————— 

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po niej Różaniec. O 16:15 w salce spotkanie kan-

dydatów do I komunii. 

—————————————————————————————— 

W piątek o 18:45 w salce spotkanie klas 1 i 2 gimnazjum. 

—————————————————————————————— 

W sobotę o 9:00 zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, do pomocy przy grabieniu 

liści. 

—————————————————————————————— 

Przyszła niedziela XXX zwykła. Kiermasz - rocznica konsekracji naszej świątyni. Ko-

lekta będzie zbierana po Mszach św. przez przedstawicieli PRD na cele naszej parafii 

(wykonanych ostatnio remontów i napraw). Gościem będzie ks. Piotr Wróbel - kapłan 

diecezji krakowskiej. 

—————————————————————————————— 

Można zabierać kartki na wypominki. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany 

od 2 do 10 listopada. 

—————————————————————————————— 

Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace. Za jesienne prace na placu kościel-

nym. Ofiara zebrana na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wyniosła 1.150,55 zł i 2 €. 

—————————————————————————————— 

+ Odbył się pogrzeb śp. Elżbiety Knol, l.51. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! + 

—————————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość (dodatkiem jest kalendarz na 2014 rok) 

—————————————————————————————— 

Organizacja „Pomoc Kościoła w potrzebie” organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego, jako pomoc dla Afryki. Sprzęt można przynosić w piątek 

25.10. w godzinach 10:00 - 15:30 na parking obok kościoła. Szczegóły na ulotkach 

i plakatach. 

—————————————————————————————— 

W ostatnim czasie odeszło do Pana kilka osób z naszej parafialnej Rodziny Różańco-

wej. Pomyśl! Może aktem przeżywanego Roku Wiary i dzisiejszego zawierzenia Maryi 

będzie Twoje wstąpienie do tej rodziny i dołożenie swojej cegiełki modlitwy, w postaci 

odmawiania dziesiątki różańca świętego, każdego dnia. 

—————————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Gertrudzie Wichula 

i p. Gertrudzie Nowak, składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

—————————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Leśnej: Gabrielę Grobarek, Mariannę 

Budny, Katrin Nocoń i Anitę Ibrom. Bóg zapłać! 

 

Polecamy w modlitwie Kościół misyjny i naszych misjonarzy. 
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